ΠΩΛΗΣΗ 7 ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2017
ΚΗΦΙΣΙΑ – Εξαιρετική μονοκατοικία
Γωνιακή βίλα σε εξαιρετικό σημείο,
κοντά στο κέντρο της Κηφισίας, με κήπο, μεγάλες
βεράντες και BBQ. Eσωτερικοί χώροι 300 τ.μ. σε
οικόπεδο 500 τ.μ. Διαθέτει 4 υπνοδωμάτια,
4 μπάνια, δωμάτιο υπηρεσίας και ένα επιπλέον
αυτόνομο κτίσμα 20 τ.μ. για ξενώνα η γραφείο
με 1 υπνοδωμάτιο και 1 μπάνιο.
Τιμή: 580.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2475

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Ανακοινισμένο διαμέρισμα
Πλήρως ανακαινισμένο γωνιακό διαμέρισμα, σε
τέλεια τοποθεσία κοντά στην αγορά και τα μέσα
συγκοινωνίας, 70 τ.μ. με open plan κουζίνα &
καθιστικό, 2 υπνοδωμάτια, 1 μπάνιο, περιμετρική
βεράντα με θέα πράσινο, αποθήκη και κλιματισμό.
Τιμή: 150.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2511

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ – Διαμέρισμα με roof top
Εξαιρετικό διαμέρισμα στο Νέο Ψυχικό, 1ου ορόφου,
125 τ.μ., με αποκλειστική χρήση ταράτσας 125 τ.μ..
Διαθέτει 3 υπνοδωμάτια (2 master), καθιστικό με
τζάκι, 2 μπάνια, 1 WC , μεγάλη βεράντα,
κλιματισμό, αποθήκη, 2 θέσεις στάθμευσης και
ανεξάρτητο στούντιο με μπάνιο και kitchenette.
Τιμή:320.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2474

ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ – Διαμέρισμα 60 τ.μ
Άνετο διαμέρισμα 60 τ.μ., μερικώς ανακαινισμένο,
σε εξαιρετικό σημείο του Π. Ψυχικού,
Βρίσκεται στο ισόγειο προσεγμένης πολυκατοικίας
και διαθέτει 1 υπνοδωμάτιο, ανεξάρτητη κουζίνα, 1
μπάνιο, καθιστικό με τζάκι, βεράντα με θέα στον
κήπο, κλιματισμό και τέντες.
Τιμή: 109.000€
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/38

ΚΗΦΙΣΙΑ – Ανετη μεζονέτα
Μεζονέτα 385 τ.μ., κτισμένη το 2006 με 3
υπνοδωμάτια (1 master), 2 μπάνια χώρο υποδοχής
με τζάκι, κουζίνα, γραφείο στη σοφίτα και playroom
με τζάκι, κουζινάκι, μπάνιο και ένα επιπλέον
δωμάτιο. Διαθέτει πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, 2
θέσεις πάρκινγκ, βεράντες, αποκλειστική χρήση
κήπου και βρίσκεται πολύ κοντά σε στάση
λεωφορείων.
Τιμή: 480.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2515

ΚΗΦΙΣΙΑ – Πολυτελής μεζονέτα
Εξαιρετική κατοικία 320 τ.μ, σε συγκρότημα, με
ανεξάρτητη είσοδο. Διαθέτει
6 υπνοδωμάτια (1 master),5 μπάνια και πληρως
εξοπλισμένη κουζίνα. Προσφέρει roof garden με θέα,
BBQ, σοφίτα, σάουνα, Jacuzzi, τζάκι, ασανσέρ,
πάρκινγκ, ηλιακό θερμοσίφωνα, συναγερμό και
αποθήκες. Μερικώς ανακαινισμένο το 2008.
Τιμή: 650.000€.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2488

ΑΘΗΝΑ – Θέα Ακρόπολης
Στο κέντρο της Αθήνας,, σε προσεγμένη
πολυκατοικία σπάνιας, παλαιάς κατασκευής,
διαμέρισματα ισογείου, 1ου, 2ου,3ου & μεζονέτα 4ου5ου ορόφου, 72 τ.μ.έως 205 τ.μ.. Θέα Ακρόπολης και
Λυκαβηττού από την μεζονέτα. Βρίσκεται σε ιδανική
τοποθεσία κοντά στο Λόφο του Στρέφη, με εύκολη
πρόσβαση σε κεντρικά σημεία της Αθήνας.
Πωλούνται με ή χωρίς θέση στάθμευσης
Τιμή: 50.000 € – 216.000 €.
http://www.globalowner.gr/el-GR/id/2467
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